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ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 19 MAIG 2021 

 

Assisteixen: Àlex Casanovas, Ester Bartomeu, Rosa Andreu, Roser Batalla, Martín 

Curletto i Toni Font. 

 

S’excusen: Carol Muakuku, Jaume Costa, Ariadna de Guzmán i Pep Planas.  

 

 

Comencem l’Assemblea a les 18.38 h amb 28 participants. 

 

L’Àlex comença l’Assemblea comentant que cal obtenir un 10% de vots de la 

base social en el mateix sentit per donar la votació per vàlida. 

Si no s’arriba al 10% de vots per aprovar les esmenes a la proposta de 

modificació d’estatuts, no es podran aprovar. 

El Frank Capdet comenta que la solució seria constituir-nos com Assemblea 

Permanent, i deixar 1 mes de marge perquè la gent voti i arribar així al 10% dels 

vots. 

 

Es decideix que les persones assistents podran votar les esmenes i es deixarà 1 

mes per rebre les votacions de la resta de la gent. 

Finalment, s’acorda que es deixa fins el 15 de juny (4 setmanes) per votar les 

esmenes a les modificacions d’estatuts. 

 

Constitució de la mesa de l’assemblea: 

 

Presidència: Martín Curletto 

Secretari: Marià Llop 

Moderador: Arnau Lobo 

 

Comencem: 

 

ARTICLE 2 – PROPOSTA 2A: ÀMBIT DE L’ASSOCIACIÓ 

 

Aquest article facilitaria la interlocució directe amb les administracions públiques 

del Govern Central. Actualment, es fa mitjançant Conarte i durant l’estat 

d’alarma, s’han aconseguit fites que d’altra manera no haguessin estat 

possibles. 

Paral·lelament a Conarte, l’AADPC proposa ampliar l’àmbit d’actuació a l’Estat 

Espanyol, sent Catalunya el principal territori on desenvoluparia la seva activitat. 

 

Es procedeix a les votacions. 
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ARTICLE 4 — CANVI DE DOMICILI 

 

L’Àlex comenta que en una junta anterior es va aprovar que l’AADPC pugui 

canviar de seu si ho creu necessari. Actualment l’associació està ubicada al 

carrer Adrià, 20, dins el recinte de la Fàbrica de Creació Fabra i Coats. 

 

L’Assemblea pot donar el vistiplau a la decisió de canvi de seu encara que es 

decideixi amb anterioritat a l’Assemblea que pertoqui. 

 

Frank Capdet comenta que caldria afegir “delegacions territorials” al text. 

 

Es procedeix a les votacions. 

 

ARTICLE 6 — ACTIVITAT PROFESSIONAL A CATALUNYA PELS I LES PROFESSIONALS 

 

Es passa directament a les votacions de la proposta de modificació. 

 

ARTICLE 7 — QUI POT ASSOCIAR-SE A L’ADDPC 

 

El Frank Capdet comenta que li dol la creació d’un soci de 2a, i entén que això 

implica que algú pugui “comprar” el carnet de l’associació i anar al teatre amb 

el descompte que s’aplica. Comenta que qualsevol estudiant podria entrar a 

l’Associació amb els avals corresponents (els que es determinin), tot i que 

considera que és molt important recuperar la fuita que l’associació ha tingut en 

els darrers anys. Considera que haurien d’entrar amb tots els drets i deures com 

la resta d’associats.  

 

El Pep Ballester no està d’acord amb el comentari del Frank Capdet, ja que 

considera que els/ les estudiants no poden ser socis de ple dret i prendre segons 

quines decisions, per manca de trajectòria, o experiència, professional. 

 

L’Enric Cervera està d’acord amb el Frank Capdet. 

 

El Ferran Rañé comenta que l’anterior text no quedava massa clar l’aspecte de 

l’aval i que caldria posar-lo en positiu. També es va parlar de la persona que fa 

teatre amateur, sempre tenint l’aval de 2 persones sòcies. Reforça la 

importància de la redacció en positiu per a les persones interessades en el 

sector. 

 

L’Ester Bartomeu comenta que l’objectiu d’aquest punt és que no marxi ningú 

de l’associació, es tracta de crear una figura de soci/ sòcia “amic” o “amiga”, 

mai pensada perquè sigui de 2a categoria, sinó que està pensada per a 

persones que encara no són professionals, i que volen accedir a l’actualitat del 

sector. Creu que aportaria força al col·lectiu, i que aquest hauria de ser l’esperit. 
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El Frank comenta que no votarà en contra, però sí s’abstindrà, ja que es parla 

d’una figura inèdita fins ara. La referència que tenien fins ara, per exemple, és 

la d’AISGE, amb una altra natura, però li preocupa el concepte de convertir-nos 

en un “club social”. L’AADPC és un sindicat i caldria que tots els socis/ sòcies 

tinguessin els mateixos drets. 

 

L’Àlex comenta que es podria completar el text amb: “Aquelles persones que 

desenvolupen la seva activitat d’arts escèniques en l’àmbit amateur i que 

comptin amb l’aval d’un mínim de dos socis/ sòcies de ple dret”. 

 

En James Phillips comenta per xat que som una organització sindical i aquesta 

figura no s’acaba d’entendre massa bé, tot i que considera que cal recolzar els/ 

les estudiants i la seva incursió en la professió. 

 

La Roser Batalla comenta que cal trobar una altra denominació a aquesta 

figura. 

 

Es procedeix a les votacions. 

 

ARTICLES 10, 12, i 15 — LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Es proposa canviar el Consell de Direcció per la Junta Directiva per suplir la tasca 

del Consell i donar flexibilitat a la Junta per executar el seu programa. 

 

Es procedeix a les votacions. 

 

ARTICLE 16 — L’ASSEMBLEA GENERAL I LLURS CONVOCATÒRIES 

 

El Marià proposa que l’opció a) sigui de 30 dies perquè els socis i les sòcies tinguin 

temps d’organitzar-se amb una mica d’antelació i hi hagi temps de llegir els 

documents que s’envien. 

 

El Frank Capdet comenta que calen 30 dies com a mínim per tenir temps de 

revisar bé la documentació que s’envia i que caldrien 2 assemblees anuals 

perquè d’aquesta manera es pot rendir comptes si cal. 

 

L’Àlex comenta que es podria fer 1 única assemblea amb 30 dies d’antelació. 

 

A continuació es vota el número d’assemblees anuals: 

 

Punt a): 1 assemblea l’any amb 30 dies d’antelació 

Punt b): 2 assemblees l’any amb 30 dies d’antelació 

 

Es procedeix a les votacions. 
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ARTICLE 16.5: 5% de votacions per facilitar la convocatòria d’una assemblea 

extraordinària. 

 

Es procedeix a les votacions. 

 

ARTICLE 17 — PRE ASSEMBLEES TERRITORIALS 

 

Les Assemblees territorials i les delegacions territorials. 

 

Es procedeix a les votacions. 

 

ARTICLE 20 — COMPETÈNCIES DE L’ASSEMBLEA GENERAL 

 

Es fa el canvi de Junta Directiva per Junta Directiva. 

 

Es procedeix a les votacions. 

 

ARTICLE 23 — VOTACIÓ QUALIFICADA 

 

S’afegeix la validesa del vot telemàtic a les Assemblees. 

 

El Ferran R. Fa un comentari a la proposta que “el nombre de vots favorables 

sigui igual o superior a les 3/4 parts dels assistents a l’assemblea, ja sigui 

presencialment i/o telemàticament.· 

 

L’Àlex comenta que aquesta proposta és el resultat de constatar que hi ha 

temes que han de passar i ser aprovats en una Assemblea extraordinària i 

normalment no hi ha prou quòrum, el que fa molt difícil aprovar allò que s’ha 

proposat. 

 

El Frank C. comenta que el vot qualificat s’utilitza poc i desconeix si definir les 3/ 

4 és legal, ja que sempre s’ha definit un % específic. Considera que el referent 

hauria de ser el cens social, no les persones assistents a l’Assemblea. 

 

Es proposa tornar a incloure el 5% enlloc de les 3/ 4 de les persones assistents. 

 

El Marià Ll. comenta que tots els socis i sòcies reben la documentació i si no 

assisteixen a l’Assemblea estan renunciant al seu dret de votació i és la seva 

responsabilitat. Cal validar si realment qui vota és qui assisteix i es preocupa i 

s’implica. 

 

L’Arnau Lobo comenta que cal que les mateixes persones que assisteixen a les 

assemblees animin a altres socis/ sòcies perquè assisteixin i hi hagi més 

implicació. 

 

Els vots favorables haurien de ser iguals o superiors al 5% del cens dels associats, 

afegint el vot telemàtic. 
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Es procedeix a les votacions. 

 

ARTICLE 24 — VOTACIÓ ELECTORAL 

 

Es proposa el canvi de Consell de Direcció per Junta Directiva. 

 

Es procedeix a les votacions. 

 

ARTICLE 28 — DEFINICIÓ DELS CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTTIVA 

 

Definició i càrrecs de la Junta Directiva. 

 

El Frank Capdet proposa canviar la nomenclatura i incloure Presidència, 

Vicepresidència, Secretaria General i Tresoreria. 

 

El Marià Ll. proposa treure el Consell, comenta que és la 1a entitat en què és soci 

on es presenten candidatures tancades, entén l’argument de la proposta tot i 

no estar d’acord, i proposa que sigui un tema a parlar més endavant per no 

endarrerir el transcurs de l’Assemblea. 

 

El Ricard Pedreira comenta que està d’acord amb la nova proposta perquè, per 

la seva experiència, normalment les persones que treballen en una Junta són 

poques. El nucli dur han de ser aquells/ es que vulguin treballar, implicar-se, fer 

propostes i tirar endavant l’associació. 

 

L’Ester Bartomeu proposta canviar-ho a “com a mínim 3 vocalies i màxim 6 

vocalies tancades”, perquè d’aquesta manera es facilita tenir una llista tancada 

amb les vocalies definides. 

 

Proposta de la fórmula de votació: 

 

Opció a) llista tancada de dotze (12) persones i tres (3) vocalies de llista oberta 

Opció B) llista tancada de nou (9) persones i sis (6) vocalies en llista oberta 

 

Es procedeix a les votacions d’ambdues opcions. 

 

ARTICLE 31 — FUNCIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Es procedeix a les votacions de les funcions assignades a la Junta Directiva. 

 

ARTICLE 39 — LA COMISSIÓ ELECTORAL 

 

Es procedeix a les votacions pel que fa a l’elecció de la Comissió electoral. 
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ARTICLE 40 — ELECCIÓ DE LA JUNTA EXECUTIVA 

 

Aquest article està duplicat, ja s’ha tractat anteriorment. 

 

ARTICLE 42 — VALIDESA DE LES VOTACIONS ELECTORALS 

 

El Marià Ll. comenta que perquè les votacions siguin vàlides ha de votar el 10% 

del cens, i amb la proposta de votació de les 3/ 4 parts els vots emesos no serien 

vàlids. Si es canvia pel 5%, ha de ser perquè les eleccions siguin vàlides, no el vot 

favorable. 

 

A favor del 5% dels cens tot comptant el vot telemàtic. 

 

Es procedeix a les votacions. 

 

ARTICLE 43 — PROCLAMACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Es procedeix directament a les votacions. 

 

ARTICLE 44 — CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

El Frank C. proposa incloure el següent text: “Un cop la Junta  ha estat 

proclamada, la Junta Directiva, la Secretaria General aixecarà un acta...”. 

 

Es procedeix a les votacions. 

 

ARTICLE 47 — VACANTS EN CÀRRECS VOTATS 

 

Es proposa que s’ofereixin els càrrecs que quedin vacant segons l’ordre de 

votacions. 

 

Es procedeix a les votacions. 

 

ARTICLE 48 — CANVIS EN LA COMPOSICIÓ DELS CÀRRECS DE JUNTA 

 

El Marià comenta que en el futur es pot tornar a proposar un canvi en l’estructura 

de la Junta i que, per ara, votarà en conseqüència. 

 

Es procedeix a les votacions. 

______________________________________________ 

 

Acabem l’Assemblea Extraordinària a les 21 h. 
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Signen els membres de la mesa, 

 

 

 

 

 

 

Martín Curletto   Marià Llop   Arnau Lobo 

President de la Mesa   Secretari General  Moderador 
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